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Budakalász Város Önkormányzata a város túlterhelt általános iskoláinak tehermentesítése 

érdekében új iskolát építtet a Klisovác utcában. 

Az iskola az épület elkészülte után állami fenntartásba kerül, így a Patakpart Általános Iskola a 

Váci Tankerületi Központ fenntartásában fog működni. 

A http://www.patakpartiskola.hu honlap az iskola indításának előkészítése és megkönnyítése 

érdekében a leendő partnerek (tanulók, szülők, pedagógusok) előzetes tájékoztatásának céljával 

jött létre, később a majdan megalapított iskola általános kommunikációs csatornájának szerepét 

fogja betölteni. 

Az adatkezelő ritka esetben a Youtube fájlmegosztó portálra is feltölt az iskolával összefüggő videókat.  

Az adatkezelés fentiekkel kapcsolatban a következőképpen történik meg: 

Az adatkezelő adatai: 

Váci Tankerületi Központ (a továbbiakban: 

Adatkezelő) 

Képviseli: Verebélyi Gábor Ákos igazgató 

2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45. 

E-mail cím: vac@kk.gov.hu 

Telefon: +36 (27) 795-219 

Honlap: https://kk.gov.hu/vac 

Adatvédelmi tisztviselő adatai:  

Neve: dr. Gál Andrea 

Székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 

45. 

Telefon: +36 27 795 299 

Mobil: +36 30 200 6448 

E-mail: vac.adatvedelem.@kk.gov.hu 

 

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK: 

-Általános Adatvédelmi Rendelet: 2016/679. számú rendelet (GDPR) 

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. (Infotv.) 

 

A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak: 

-Az Adatvédelmi Munkacsoport, illetve az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalásai 

-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai, 

véleményei, eseti döntései 

-A Luxemburgi Bíróság döntései 

 

A hatályos jogszabályokat elérheti ingyenesen a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu), illetve az 

Európai Bizottság honlapján keresztül (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU) 

AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDJA 

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az 

érintettek számára elérhetővé tegye.  

A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.  

Ennek tükrében jelen Adatkezelési Tájékoztató az adatkezelések legfontosabb körülményeit mutatja 

be, törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására.  

Kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőtől tájékoztatás kérhető. 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

http://www.njt.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
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A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a 

szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőtől 

bővebb tájékoztatás kérhető. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; amelyből az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont);  

A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint 

a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális  életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok (GDPR 9. cikk /1/ bekezdés). 

Bűnügyi személyes adat:  büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a 

bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok 

(GDPR 10. cikk). 

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 

olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi 

információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 

elemzéséből ered (GDPR 4. cikk 13. pont);  

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról 

(GDPR 4. cikk 15. pont); 

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti 

a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat (GDPR 

4. cikk 14. pont); 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés 

vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés azonosítható (GDPR 4. cikk 2. pont);     

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából (GDPR 4. cikk 2. pont);  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont);  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont); 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
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szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek 

hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak (GDPR 4. cikk 9. pont); 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak (GDPR 4. cikk 10. pont); 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreér thetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

(GDPR 4. cikk 11. pont); 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (GDPR 4. cikk 4. 

pont); 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai 

és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 4. cikk 5. pont); 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12. pont); 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából azonosítható (GDPR 4. cikk 3. pont); 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk 6. pont); 

Tevékenységi központ:  

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión 

belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és 

eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén 

hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések 

végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi 

központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión 

belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik 

központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, 

ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett 

fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint 

meghatározott kötelezettségek vonatkoznak (GDPR 4. cikk 16. pont). 
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Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve 

amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet 

értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában (GDPR 4. cikk 17. pont).  

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 

egyesületeket is (GDPR 4. cikk 18. pont). 

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások (GDPR 4. cikk 19. 

pont). 

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az 

Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy 

közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ (GDPR 

4. cikk 20. pont). 

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi 

szerv (GDPR 4. cikk 21. pont), amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság. 

Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 

következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. (GDPR 4. cikk 22. pont)  

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található 

tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, 

hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint 

érintetteket (GDPR 4. cikk 23. pont). 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

az adatkezelő adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és a begyűjtött adatokat 

nem kezeli az itt leírt célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

az adatkezelő csak az adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatokat kezeli 

(„adattakarékosság”); 

az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok pontosak, és ha 

lehet, naprakészek legyenek, míg a pontatlan személyes adatokat igyekszik haladéktalanul törölni vagy 

helyesbíteni („pontosság”); 
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az adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 

az adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy 

biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes  

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem 

(„integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő a megfelelés igazolására képes, ezáltal az elszámoltathatóság elvének biztosításáról is  

gondoskodik („elszámoltathatóság”). 

SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁINAK KEZELÉSE A HONLAP 

ADATKEZELÉSEI SORÁN  

Az adatkezelő közhatalmi/köznevelési alapfeladatával összefüggésben ritka esetben személyes adatok 

különleges kategóriáit is kezelheti. Amennyiben az adatkezelő a honlappal kapcsolatos adatkezelései 

során a személyes adatok különleges kategóriáit kezeli (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai 

véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 

adatokat kezel), úgy annak előfeltétele minden esetben az (GDPR 9. cikk), hogy az alábbi feltételek 

valamelyike fennálljon: 

a. az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez; 

b. az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 

biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei 

teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és 

érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami 

jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi; 

c. az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez 

szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a 

hozzájárulását megadni; 

d. az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, 

egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű 

tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv 

jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres 

kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az 

érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek 

számára; 

e. az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett k ifejezetten 

nyilvánosságra hozott; 

f. az adatkezelés jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, 

vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el; 

g. az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely 

arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog 

lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és 

konkrét intézkedéseket ír elő; 

h. az adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek 

és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy 

egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a 9. cikk (3) bekezdésben 

említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 

i. az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi 

ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a 

biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét 
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intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a 

szakmai titoktartásra vonatkozóan; 

j. az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy 

statisztikai célból szükséges. 
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AZ EGYES ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK 

1. A www.patakpartiskola.hu” honlap tárhely szolgáltatójának adatai 

2. A honlapon szereplő szöveges tartalmak (hírek, tájékoztatók, projektbemutatások, stb.) és a 

hozzájuk kapcsolódó képek (ritka esetben videók) adatkezelései 

3. A honlapon keresztül („Kapcsolat” menüpontban elhelyezett űrlapon, illetve az 

info@patakpartiskola.hu e-mail címen) történő kapcsolatfelvétel adatkezelései  

4. A honlapon keresztül („Állás ajánlatok” menüpontban elhelyezett űrlapon) történő álláshely 

iránti érdeklődés adatkezelései 

5. A „Patakpart Iskola” Facebook profillal, valamint a Youtube fájlmegosztó portálra adatkezelő 

által feltöltött videókkal kapcsolatos adatkezelések 

1. A „WWW.PATAKPARTISKOLA.HU” HONLAP TÁRHELY 

SZOLGÁLTATÓJÁNAK ADATAI 

A webtárhely szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver erőforrásait több 

felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el,  

aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven érhető el. Jelen esetben a domain név : 

www.patakpartiskola.hu 

A honlap működéséhez az adatkezelő tárhelyszolgáltató segítségét veszi igénybe.  

Tárhelyszolgáltató neve: 23VNet Számítástechnikai és Internet 

Szolgáltató Kft. 

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma:  Cg.01-09-563212. 

Tárhelyszolgáltató adószáma: 12188224-2-43. 
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. 

Tárhelyszolgáltató telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: tel: 06 1 450 1222, fax: 06 1 450 1223 

Tárhelyszolgáltató weboldala: www.net23.hu 

Tárhelyszolgáltató képviselője Czina Sándor ügyvezető 

 

2. A HONLAPON SZEREPLŐ SZÖVEGES TARTALMAK (HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK, 

BESZÁMOLÓK, STB.) ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ KÉPEK (RITKA 

ESETBEN VIDEÓK) ADATKEZELÉSEI 

Az adatkezelő a „www.patakpartiskola.hu” honlapon széles körű tájékoztatást nyújt a létesítés alatt álló 

Patakpart Általános Iskolával kapcsolatos fontos hírekről, közérdekű információkról, közösségi 

eseményekről, iskolai és települési szinten szervezett szabadidős programokról és egyéb eseményekről; 

valamint további, közérdeklődésre számot tartó közneveléssel kapcsolatos információkról. 

A fentiekkel kapcsolatos és a honlapon megvalósuló információ szolgáltatás  az adatkezelő 

közneveléssel kapcsolatos közérdekű feladata, egyben kötelezettsége. A tájékoztatás főként szöveges 

tartalmakból, számos esetben fotók feltöltéséből, ritka esetben videó feltöltéséből áll, melyek által az 

adatkezelő a honlapon számos személyes adatot kezel. 

Kiemeljük már most, hogy az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megilleti a tiltakozáshoz való 

jog. 

Az adatkezelések részleteit az alábbiakban mutatjuk be: 

https://kk.gov.hu/vac


 
 

9 

Az adatkezelés célja A honlaplátogatók tájékoztatása a létesítés alatt 

álló Patakpart Általános Iskolával kapcsolatos 

fontos hírekről, eseményekről; célja egyben a 

majd működő iskola eseményeinek, 

programjainak, közfeladatainak népszerűsítése, 

illetve megörökítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdés szerinti 

közérdekű feladat végrehajtása, illetve 

közhatalmi tevékenység gyakorlása. A 

különleges adatok kezelését – amennyiben ritka 

esetben erre kerül sor – a GDPR 9.cikk (2) (g) 

bekezdés teszi lehetővé (közérdekűség). 

Jogos érdek megnevezése: Nem jogos érdek alapú az adatkezelés. 

Az érintettek kategóriái: A szöveges tartalmakban említett, és/vagy a 

fotókon, ritka esetben a videókon szerelő 

személyek (akik zömében tanárok, diákok, 

szülők, az intézmények támogatói) . 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az érintett neve; az érintett oktatás i 

intézményének neve, az érintett osztálya, az 

érintett munkaköre, az érintettel kapcsolatos 

hírértékű információk (eredmények, feladatok, 

támogatások stb.); az érintett fotója, ritka esetben 

az érintettet (is) tartalmazó mozgóképsor/videó. 

A személyes adatok forrása: Részben az érintett maga szolgáltatja az adatokat, 

részben azok nyilvánosan elérhető és szabadon 

felhasználható hírforrásokból merített személyes 

adatok (cikkek, hírek, fotók, videók). 

Az adatkezelés időtartama: A honlapon megjelenő személyes adatokat az 

adatkezelő az érintett tiltakozásáig kezeli, azaz a 

honlapon elérhetővé teszi. 

Címzettek (adattovábbítás alanyai): A honlap nyilvános voltára tekintettel a honlapra 

feltöltött személyes adatok minden 

honlaplátogató, azaz bárki számára 

megismerhetők. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás. 

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: Nem történik. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Amennyiben a személyes adatot (cikkek, hírek 

személyes adatait, fotókat, videókat) az érintett 

maga szolgáltatja, úgy adatszolgáltatása nem 

kötelező! 

Milyen következményekkel jár, ha az érintett 

nem adja meg a személyes adatait: 

Amennyiben az érintett megtagadja az 

adatszolgáltatást, ezt szabadon megteheti,  

azonban ebben az esetben a róla szóló és 

közérdeklődésre számot tartó cikk, hír vagy/és  

fotó, videó nem jelenik meg a honlapon; vagy 

csupán a más forrásból szabadon elérhető 

személyes adatok közzététele történik meg; 

ezáltal esetlegesen az adatközlés nem tudja 

betölteni informáló, népszerűsítő, lelkesítő, 

emléket állító stb. szerepét. 

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: Az érintett joga az adatkezelés folyamatban 

létéről való tájékoztatáshoz való jog az 

adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkhoz 

való hozzáférés joga a kezelt személyes adatok 

másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog a 
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rá vonatkozó személyes adatok helyesbítése, 

törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog  

a személyes adatok kezelése elleni 

tiltakozáshoz való jog; a felügyeleti hatósághoz 

való panasz benyújtásának joga, valamint a 

bírósághoz fordulás joga. 

 

3. A HONLAPON KERESZTÜL („Kapcsolat” menüpontban elhelyezett űrlapon, illetve az 

info@patakpartiskola.hu e-mail címen) TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL 

ADATKEZELÉSEI 

Lehetősége van arra, hogy akár az online felületünkön (ún. „Kapcsolat Űrlap”), akár telefonon keresztül 

vagy e-mail útján velünk kapcsolatba lépjen. 

Amennyiben a kapcsolatfelvételre a „Kapcsolat Űrlap” kitöltésével, vagy e-mail útján kerül sor, abban 

az esetben az e-mailben megadott személyes adatait kezelni fogjuk. Amennyiben telefonon hívja fel az 

adatkezelőt, úgy a beszélgetés nem kerül rögzítésre. 

Személyes adatai kezelésére a következőképpen kerül sor: 

Az adatkezelés célja Az érintett megkeresése, kérésének teljesítése, a 

kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt témában, 

tágyban történő felvilágosítás adása. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdés szerinti 

közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának  

keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges az adatkezelés. A különleges adatok 

kezelését – amennyiben ritka esetben erre kerül 

sor – a GDPR 9.cikk (2) (g) bekezdés teszi 

lehetővé (közérdekűség). 

Jogos érdek megnevezése: Nem jogos érdek alapú az adatkezelés. 

Az érintettek kategóriái: Azon érintettek, akik a „Kapcsolat Űrlap” 

kitöltésével és elküldésével, vagy a 

info@patakpartiskola.hu e-mail címre postázva 

az adatkezelő számára személyes adatokat 

küldenek, azaz vele felveszik a kapcsolatot 

bármely ügyben. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: E-mail feladója vagy a „Kapcsolati Űrlap” 

feladója, címzettje, időpontja, valamint az e-mail 

tartalma, a „Kapcsolati Űrlap” tartalma, illetve az 

esetleges megadott érintetti telefonszám . 

A személyes adatok forrása: Az érintett túlnyomó részben saját maga 

szolgáltatja az adatokat. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a megkeresés évének 

december 31. napja. Kivételt képez az, ha a 

megkeresés alapján ügy/eljárás indul, ebben az 

esetben az adatkezelés az adott ügytípusra 

vonatkozó adatkezelési szabályok szerint 

kezelendő.  

Címzettek (adattovábbítás alanyai): Személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás. 
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Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: Nem történik. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az érintett kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. 

Milyen következményekkel jár, ha az érintett 

nem adja meg a személyes adatait: 

Adatközlés hiányában előfordulhat, hogy nem 

küldhető válasz, vagy nem adható felvilágosítás , 

miután adatok hiányában ez objektív akadályba 

ütközik. 

 

4. A HONLAPON KERESZTÜL („Állás ajánlatok” menüpontban elhelyezett űrlapon) 

TÖRTÉNŐ ÁLLÁSHELY IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ADATKEZELÉSEI 

Lehetősége van arra, hogy akár az online felületünkön (ún. „ÁLLÁSHELY IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS” 

űrlap), akár telefonon keresztül vagy e-mail útján velünk kapcsolatba lépjen. 

Amennyiben a kapcsolatfelvételre az „ÁLLÁSHELY IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS” űrlap kitöltésével, 

vagy e-mail útján kerül sor, abban az esetben az e-mailben megadott személyes adatait kezelni fogjuk. 

Amennyiben telefonon hívja fel az adatkezelőt, úgy a beszélgetés nem kerül rögzítésre. 

Személyes adatai kezelésére a következőképpen kerül sor: 

Az adatkezelés célja Az álláshely iránt érdeklődő főbb személyes 

adatainak, elérhetőségének és szakképzettségével 

kapcsolatos adatok rögzítése annak érdekében, 

hogy a későbbiekben meghirdetésre kerülő 

álláspályázatok, hirdetményeket az 

érdeklődőknek a meghirdetést követően, 

érdeklődésüknek megfelelően eljuttathassuk. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdés szerinti 

közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának  

keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges az adatkezelés. A különleges adatok 

kezelését – amennyiben ritka esetben erre kerül 

sor – a GDPR 9.cikk (2)(g) bekezdés teszi 

lehetővé (közérdekűség). 

Jogos érdek megnevezése: Nem jogos érdek alapú az adatkezelés. 

Az érintettek kategóriái: Azon érintettek, akik az „ÁLLÁSHELY IRÁNTI 

ÉRDEKLŐDÉS” űrlap kitöltésével és 

elküldésével, vagy az info@patakpartiskola.hu e-

mail címre postázva az adatkezelő számára 

személyes adatokat küldenek, azaz vele felveszik 

a kapcsolatot bármely ügyben. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: E-mail feladója vagy az „ÁLLÁSHELY IRÁNTI 

ÉRDEKLŐDÉS” űrlap feladójának, mint 

érintettnek neve, - választása szerint - email címe 

vagy postai címe, valamint telefonszáma és a 

munkakör megnevezése, szakképzettsége. 

A személyes adatok forrása: Az érintett saját maga szolgáltatja az adatokat. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a megkeresés évének 

december 31. napja. Kivételt képez az, ha a 

megkeresés alapján ügy/eljárás indul, ebben az 

esetben az adatkezelés az adott ügytípusra 
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vonatkozó adatkezelési szabályok szerint 

kezelendő.  

Címzettek (adattovábbítás alanyai): Személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás. 

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: Nem történik. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az érintett kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. 

Milyen következményekkel jár, ha az érintett 

nem adja meg a személyes adatait: 

Adatközlés hiányában előfordulhat, hogy nem 

küldhető válasz, vagy nem adható felvilágosítás , 

miután adatok hiányában ez objektív akadályba 

ütközik. 

 

 

5. A „PATAKPART ISKOLA” FACEBOOK PROFILLAL, VALAMINT A YOUTUBE 

FÁJLMEGOSZTÓ PORTÁLRA ADATKEZELŐ ÁLTAL FELTÖLTÖTT 

VIDEÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

Az adatkezelő - élve a ma népszerű internetes felületeken való megjelenés lehetőségével – „Patakpart 

Iskola” felhasználónévvel a Facebook közösségi oldalon, illetve (ritka esetben) a Youtube 

videómegosztó csatornán is jelen van, ahol – honlapjához hasonlóan – a közneveléssel összefüggő, 

közérdeklődésre számot tartó információkat közöl; népszerűsítő, figyelemfelhívó, közösségépítő, 

emléket állító és egyéb közérdekű tájékoztató feladatát teljesíti. Azáltal, hogy szöveges tartalmakat, 

képeket, illetve videófelvételeket tölt fel, személyes  adatokkal kapcsolatos adatkezelést valósít meg. 

A Facebook  profilokat bármely felhasználó követheti, üzenetet írhat, az egyes posztokat lájkolhatja, 

illetve kommentálhatja („hozzászólás”). Amennyiben ezt megteszi, úgy személyes adatai jelennek meg 

e Facebook oldalakon, amelyeket részben adatkezelő, mint az adott Facebook profilok jogosultja kezel.  

A Youtube közösségi fájlmegosztó portálon a feltöltött videók nyilvánosak, azok bárki számára 

elérhetők. 

Fontos ugyanakkor tudnia az érintettnek, hogy az adatkezelőnek jelen esetben korlátozott ráhatása 

van a személyes adatok kezelésére, ugyanis a Facebook/Youtube – szintén, mint adatkezelő – saját 

adatkezelési szabályokat állított fel a honlapon megvalósuló adatkezelések időtartamára, módjára, 

illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire nézve. 

Az adatkezelési tájékoztatók elérési útvonala a fent említett közösségi oldalak vonatkozásában: 

YOUTUBE: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Személyes adatai kezelésére – általunk, mint adatkezelő által – a következőképpen kerül sor: 

Az adatkezelés célja Közérdeklődésre számot tartó köznevelési információk 

közlése; közcélú népszerűsítés, közérdekű figyelemfelhívás, 

közösségépítés, emlék állítás és egyéb közérdekű 

tájékoztató feladat ellátása; továbbá a szabad 

véleménynyilvánítás és kötetlen (azaz nem hivatalos)  

kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdés szerinti közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges az adatkezelés (szöveges 

tartalmak, cikkek, hírek, képek és videók feltöltése 

vonatkozásában); 

míg a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés alapján az adatkezelés  

az érintettek önkéntes, előzetes, átfogó és érthető 



 
 

13 

tájékoztatást követő hozzájárulásán  alapul (az érintett 

által tett lájkok, üzenetek, követem funkció és a 

kommentek/hozzászólások tekintetében). 

A különleges adatok kezelését a GDPR 9.cikk (2) (a), illetve 

(2) (g) bekezdés teszi lehetővé (kifejezett hozzájárulás, 

illetve közérdekűség). 

Jogos érdek megnevezése: Nem jogos érdek alapú az adatkezelés. 

Az érintettek kategóriái: A feltöltött szöveges tartalmak, képek, videók által; 

valamint a lájkok, üzenetek, követem funkció és a 

kommentek/hozzászólások miatt beazonosítható 

természetes személyek. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az érintett neve, róla közölt szöveges tartalom; vagy az 

érintett fotója; illetve az érintettről készült mozgókép 

(videó); végezetül az érintett felhasználói neve, lájkja, 

kommentje tartalma, üzenete tartalma, továbbá „követem” 

funkció beállítása. 

A személyes adatok forrása: Az érintett részben maga szolgáltatja az adatokat 

(felhasználói név, lájk, követési funkció, komment vagy 

üzenet); részben azokat az adatkezelő nyilvánosan elérhető 

forrásokból maga szerzi be (pl. cikkek, hírek, hozzájuk 

kapcsolódó képi tartalmak, videók stb.). 

Az adatkezelés időtartama: A két közösségi oldalon az adatkezelő által feltöltött 

személyes adatokat (cikkek, hírek, képek, videók által 

tartalmazott személyes adatok) az adatkezelő az érintett 

tiltakozásáig kezeli, azaz a honlapon elérhetővé teszi. 

További adatkezelési tevékenységet nem végez. 

Az érintett által feltöltött személyes adatokat (lájk, követési 

funkció, komment vagy üzenet)  az adatkezelő addig kezeli,  

amíg az érintett azok törlését nem kéri, vagy az érintett 

maga nem törli. 

Egyebekben az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul 

meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az 

adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi 

oldal szabályozása is vonatkozik. Az adatkezelés i 

tájékoztatók elérési útvonala a fent említett közösségi 

oldalak vonatkozásában: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu 

Címzettek (adattovábbítás alanyai): A két közösségi oldal nyilvános voltára tekintettel a fenti 

honlapokra feltöltött személyes adatok minden 

honlaplátogató, azaz bárki számára megismerhetők. 

Harmadik országba történő 

adattovábbítás: 

Az adatok ezen honlapokra való feltöltésével adattovábbítás  

történik a két harmadik országbeli adatkezelő, azaz a 

Facebook, illetve a Youtube részére. Mindkét adatkezelő 

bemutatja honlapján az adatkezelési elveit, melyek a 

következők: 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/ 

https://www.facebook.com/business/gdpr 

Rámutatunk arra is, hogy a Google (Youtube kezelője) az 

EU-USA adatvédelmi pajzs részese. 

Automatizált 

döntéshozatal/profilalkotás: 

Nem történik. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az érintettől beszerzett személyes adatok (úgy, mint pl.  

érintett felhasználói neve, lájkja, kommentje, üzenete, 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/
https://www.facebook.com/business/gdpr
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„követem” beállítása) tekintetében az érintett szabadon 

dönthet arról, hogy közli-e személyes adatait vagy sem. 

Milyen következményekkel jár, ha az 

érintett nem adja meg a személyes 

adatait: 

Adatközlés hiányában nem tud lájkot elhelyezni, követem 

funkciót beállítani, üzenetet írni, illetve kommentet 

elhelyezni egy-egy poszthoz. 
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ÉRINTETTI JOGOK 

Amennyiben a GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdés szerinti közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges az 

adatkezelés, úgy az érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz való jog az adatkezeléssel kapcsolatos fenti 

információkhoz való hozzáférés joga a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása 

iránti jog a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti 

jog a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog; a felügyeleti hatósághoz való panasz 

benyújtásának joga, valamint a bírósághoz fordulás joga. 

Amennyiben a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerint az érintett hozzájárulását adta személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, úgy az érintettet az alábbi jogok illetik 

meg: 

az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz való jog az adatkezeléssel kapcsolatos fenti 

információkhoz való hozzáférés joga a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása 

iránti jog adathordozhatósághoz való jog (a nem papír alapon kezelt adatok esetében) a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog a felügyeleti 

hatósághoz való panasz benyújtásának joga, bírósághoz fordulás joga. 

Az érintett fenti jogainak magyarázata:  

 

Tájékoztatáshoz való jog: 

 

Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban.  

 

Az adatkezelő az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva köteles  

átadni. 

 

Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az 

érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta. 

 

Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével 

a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 

megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés  

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
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c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 

e) az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

f) a felügyeleti hatósághoz (amely a NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha 

igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, 

illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az adatkezelő ismételten tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatoknak harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítására semmilyen formában nem kerül sor. 

 

Másolat rendelkezésre bocsátásának joga:  

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

adatkezelő; amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy kifejezett hozzájárulása 

vagy szerződés teljesítése, és egyben ha az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

Az érintett jogosult a fenti feltételek megvalósulása esetén arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

 

A helyesbítés joga: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett pl.  

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

A törlés joga: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan 

késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
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b) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett 

hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési 

érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia 

és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, 

hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés korlátozását 

feloldja. 

 

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a GDPR 6. cikk (1) (e) pontján alapuló kezelése ellen. 
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Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy 

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Panasz benyújtásának joga: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz 

címzett panaszt nyújtson be. 

 

A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 

1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll,  

illetve jogainak megsértése esetén. 

 

Bírósághoz fordulás joga: 

 

Tájékoztatjuk arról is, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is fordulhat.  

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatvédelmi tisztviselőnek is jelezheti. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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ÍGY VIGYÁZUNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁRA 

 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 
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ADATVÉDELMI INCIDENC ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSUNK 

Adatvédelmi incidensnek nevezzük  a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, 

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a 

késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

A bejelentésben a felügyeleti szervet az adatkezelő a következőkről köteles tájékoztatni: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket 

az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

 

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát a fenti adatkezelésekkel, illetve a tájékoztató bármely 

rendelkezésével kapcsolatosan az adatvédelmi tisztviselőnek mindenkor jelezheti. 


